Stanowisko w sprawie zatrudniania pielęgniarek
w oddziałach ginekologicznych

Nieprawidłowością stwierdzaną w wielu podmiotach leczniczych jest zatrudnianie w
oddziałach ginekologicznych i ginekologii onkologicznej pielęgniarek, w których rozpiętość
realizowanych specjalistycznych świadczeń jest bardzo duża. Mając na uwadze fakt, że w
oddziale ginekologicznym hospitalizowane są kobiety przygotowywane do zabiegów
chirurgicznych i operowane, ciężarne w pierwszym trymestrze ciąży , kobiety z
niepłodnością, niepowodzeniami położniczymi itp., opieka ta powinna być realizowana przez
osoby posiadające specjalistyczne kwalifikacje i kompetencje, zapewniając tym samym
kompleksową opiekę i bezpieczeństwo pacjentki.
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr. 174, poz.1039
ze zm.) wskazuje w art.5, że osobą upoważnioną do zapobiegania chorobom kobiecym i
sprawowania opieki położniczo-ginekologicznej nad kobietą, jest położna.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w
sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarskodentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012r.poz. 631) - standardy
kształcenia dla kierunku Położnictwo, położna po realizacji programu studiów pierwszego
stopnia, jest przygotowana do wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec: kobiety i jej
rodziny, kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka oraz kobiety chorej
ginekologicznie w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i świadczenia profesjonalnej
opiekipołożniczo-ginekologicznej.
W świetle obowiązującego prawa pielęgniarki nie posiadają dostatecznych kwalifikacji do
świadczenia specjalistycznej, kompleksowej opieki nad kobietami chorymi ginekologicznie,
ani nie mogą podnosić swoich kwalifikacji zawodowych w ramach kształcenia
podyplomowego w zakresie pielęgniarstwa ginekologicznego. Ta dziedzina pielęgniarstwa,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie
wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w
których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne oraz ramowych
programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr.197, poz.1922 ze zm.),
przeznaczona jest tylko dla położnych.
Należy również zwrócić uwagę na fakt, ze pielęgniarka zatrudniona w oddziale
ginekologicznym nie podlega rotacji (organizacja pracy wielu szpitali I i II poziomu
referencyjnego), problem przesunięcia na inne stanowisko pracy niesprawiedliwie dotyka
tylko położne, wykluczając pielęgniarki.
Mając na uwadze powyższe stwierdzam, że zatrudnianie pielęgniarek w oddziałach
ginekologicznych i ginekologii onkologicznej jest niezgodne z obowiązującym prawem i
odsuwa z rynku świadczeń zdrowotnych położne, posiadające specjalistyczne kwalifikacje i
kompetencje, do sprawowania wielokierunkowej opieki nad kobietą w każdym okresie życia i
profilaktyki chorób kobiecych.
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